
Termékinformáció
I550 motec frekvenciaváltó

Impulzusok a Smart Drive Solutions 
megoldásokhoz

A motorra és falra szerelhető, IP66 védettségű i550 motec 
frekvenciaváltó 0.37 ... 5.5 kW teljesítménytartományban 
(tervezett bővítés 45 kW-ig) optimális decentralizált 
hajtásmegoldás.

Ez az inverter a felhasználóbarát eszközökkel történő gyors 
mechanikai beszerelésre és az egyszerű üzembe helyezésre, 
valamint a szokványos dugós csatlakozókhoz alkalmas 
csatlakozásokra összpontosít.  
A paraméterek, a hajtás viselkedése és használhatósága 
megfelelnek bevált frekvenciaváltóinknak. A magas 
energiahatékonysággal kiegészítve így modern és fenntartható 
hajtásmegoldást kínálunk.

Fő jellemzők
• Falra- vagy motorra szerelhető, kompakt megoldás a 

decentralizált hajtástechnika számára
• Univerzális, akár zord környezetben való alkalmazást 

biztosító, magas szintű IP66 védettség
• Gyors mechanikai beszerelés a feltűzhető, szabványosított 

csatlakozásoknak köszönhetően (Plug & Play)
• IO-Link master funkció az IO-Link érzékelők és aktuátorok 

közötti egyszerű adatátvitelhez
• Integrált visszatápláló üzemmód a nagyon magas 

energiahatékonyság érdekében – nincs szükség 
fékellenállásra
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i550 motec *
Kialakítás/beépítés

Fal vagy motor
Védettségi fokozat

IP66
Hálózati tápellátás/teljesítménytartomány
1 AC 230 V –
3 AC 230 V 0.37 ... 15 kW
3 AC 400 V 0.37 ... 45 kW
Piaci engedélyezések
Jóváhagyás CE, UKCA, UL, CSA
Környezetben RoHS
Energiahatékonyság IE2 az EN IEC 61800-9-4 szerint
Funkciók

Motorszabályozás
 Energiatakarékos funkció „VFC eco”, U/f jelleggörbe-szabályozás lineáris/négyzetes (VFC plus), érzékelő 

nélküli vektorszabályozás (SLVC), érzékelő nélküli szabályozás szinkronmotorok számára
HTL inkrementális jeladó 200 kHz vagy jeladó IO-Link csatlakozófelülettel

Tulajdonságok

Egyenáramú fékezés, fékmenedzsment a kopásszegény fékkapcsolóhoz, S-rámpák a lágy gyorsuláshoz és 
késleltetéshez, gyors újraindítás, PID-szabályozás, kaszkád-funkció a szivattyúk és ventilátorok számára

Dinamikus fékezés visszatáplálással
IO-Link master funkció

Safety funkció
Biztonsággal lekapcsolt nyomaték (STO)

Extended Safety (bővített biztonság) (tervezett)
Túlterhelhetőség

200 % – 3 s; 150 % – 60 s
Hűtés

Üzemi környezeti hőmérséklet: 3K3 (-10 ... +60 °C) EN IEC 60721-3-3 (2.5 %/°C csökkenés +40 °C felett)
Bemenetek/kimenetek
Digitális be-/kimenet 4/0, 3/1 vagy 2/2 (konfigurálható)
Analóg be-/kimenet –
db NO/NC-relé –
Adatátvitel

EtherCAT
EtherNet/IP
Modbus TCP

PROFINET
Diagnosztika

USB, RFID (tervezett), WLAN (tervezett)
Alkalmazási feltételek
EN 61000-3-2

Kiegészítő intézkedés nélkül
EN 61000-3-12
EMC C1 kategória –
EMC C2 kategória Max. 10 m
Áram védőkapcsoló

45 kW-ig: 30 mA

* Teljesítménytartomány 7.5 ... 45 kW és Modbus TCP-n keresztüli kommunikáció 2023 áprilisától elérhető


